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که با نکته های دالویز و گفته های  دکتر رضا امیدیبا تقدیر و تشکر شایسته از استاد فرهیخته و فرزانه 

 نامه پایان واکمال اتمام در نگارنده گشای راه و راهنما همواره و نمود پرور علم بلند، صحیفه های سخن را

 .است بوده

 

 باد مظفر ات اندیشه توسن همیشه باد برتر عرش ز مقامت معلما                    

کمال تشکر و من آموختند نه اندیشه ها را ... در پایان نیز از همه اساتیدی که در این دوره، اندشیدن را به 

 سپاس را دارم.



 د

 چکیده :

در عرصه ی علم و تکنولوژی که بی  2و پیشرفت فن آوری حالت جامد 1امروزه با پدیدار شدن ریز پردازنده ها

شک آن را می توان بزرگترین پدیده در علوم الکترونیک دانست چهرۀ محیط های صنعتی به کلی دگرگون 

 شده است.

موازات تحول در عرصه ی کامپیوتر پا به دنیای الکترونیک گذاشت در نقش پلی بین این دو این مهم که به 

علم یعنی الکترونیک و کامپیوتر قرار گرفت و برای اولین بار به راحتی امکان تلفیق سخت افزاری توسط 

ئی متشکل از مهندسین هر دو فن را ممکن نمود. بدین ترتیب در یک کاربرد خاص به جای به کارگیری اجزا

مدارهای منطقی با سخت افزارهای تقریباً ثابت و تلفیق آن با پدیدۀ مهم نرم افزار، امکان طراحی و ساخت 

هزاران پروژۀ کاربردی ممکن گردید. یکی از مهمترین خصوصیات این مدارها در صورت لزوم، انجام تغییر و 

تر لزوم تغییر مدارها و سخت افزار را در آن می تصحیح در نرم افزار و برنامۀ کاربر مورد نظر است که کم

 طلبد.

خواص نامبرده و سهولت دستیابی به ریز پردازنده ها و اجزای جانبی مربوطه در بازارهای جهانی، این پدیده 

را به عنوان اهرم بسیار مهمی جهت رشد و شکوفایی در صنایع الکترونیک قرار داد. چرا که غیر از ساخت این 

که کماکان تکنولوژی پیشرفته ای را می طلبد، قادر خواهیم بود سایر مراحل انجام  3ای مجتمعنوع مداره

یک پروژۀ کاربردی را خود به انجام برسانیم. این مراحل شامل طراحی و ساخت سخت افزار، تدوین نرم افزار 

آید و در واقع فکر و  مربوطه، تلفیق این دو قسمت و تست و رفع عیب می باشد که کالً از عهدۀ ما بر می

فنی _   ایده و تخصص را همراه با قوۀ ابتکار به کار می گیرد. لذا جهت پر نمودن خالء به وجود آمدۀ علمی

پیشرفته وکشورهای جهان سوم می بایست در جهت آموزش و به کارگیری این فن که راه مهمی  بین دول

یک و کامپیوتر می باشد سعی و تالش پیش برای نجات وابستگی تکنولوژیک صرف در مجموعۀ الکترون

 ستا نیز مولود این پدیده یعنی ظهور ریز پردازنده ها     گیریم.
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این سیستم وسیله ای است که می باشد.                                و مخفف عبارت

نوعی کامپیوتر     که دریافت می کند وظیفه ای را انجام می دهد. به عبارت دیگر  متناسب با برنامه ای

 فرآیندات و قطعات استفاده شده در کنترل تجهیز    است که برنامه ای خاص را اجرا می کند. با ظهور 

های صنعتی و خطوط تولید تغییر نموده و مدارهای رله کنتاکتوری و سخت افزاری حالت جامد کم کم جای 

 ها دادند.    خود را به کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی یعنی 

امروزه در طراحی مدارهای کنترل کنندۀ خطوط تولید و فرآیندهای صنعتی استفاده از مدارهای رله 

 استفاده می شود.    کنتاکتوری منسوخ گردیده و در اکثر کارخانه ها و مراکز صنعتی از سیستمهای 
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 فصل اول :

 مفاهیم منطقی
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 مقدمه    

همان گونه که می دانید در سیستمهای دیجیتال، اطالعات ورودی به صورت گسسته )دیجیتال( وارد و به 

دستگاه اعداد مورد استفاده در محاسبات ممکن است در   5نمایش داده می شوند. عملوندهای 4شکل دودویی

دودویی و اجزای گسستۀ دیگر مثل ارقام دهدهی به کدهای دودویی بیان شوند. البته در کامپیوترها مبناهای 

 دیگری نظیر مبنای هشت و شانزده مورد استفاده قرار می گیرند.

نین هدف از ارائۀ این فصل، معرفی مبناهای عددی گوناگون و یادآوری مفاهیم و عملوندهای منطقی، همچ

ارائۀ توضیح در مورد برخی اصطالحات استفاده شده در فصول آینده است که به عنوان یک چهارچوب به 

منظور مطالعۀ جزئیات بیشتر فصول بعدی استفاده می شوند. در این فصل سعی شده تا تمام مطالب و 

ص در مورد ریزپردازنده مفاهیم اولیۀ مورد نیاز سیستمهای کنترل، عناصر و المان های کنترلی، مفاهیم خا

 ها و ... توضیح داده شود.

 

 

 

                                                           
         

4
  
        

5
  



3 

 مبناهای عددی    

  (      ) مبنای دو یا باینری      

بوده، این "دو"به معنی    مبنای عددی مورد استفاده در سیستمهای دیجیتال، مبنای دو است. پیشوند 

اصطالح به طور کلی سیستم، مقیاس ویا شرطی را تعریف می کند که دو جزء یا حالت دارد. در ریاضیات این 

می باشد که در آن، مقادیر به شکل ترکیب هایی از دو رقم "دو"اصطالح نشان دهندۀ سیستم عددی مبنای 

 صفر و یک بیان می شوند.

حالت )خاموش و روشن یا درست و نادرست( را نشان داد که آن هم به  با استفاده از این دو رقم می توان دو

 نوبۀ خود با سطح ولتاژ در مدارهای الکترونیکی قابل ارائه است.

 در حقیقت سیستم عددی دودویی را می توان قلب محاسبات رقمی در سیستمهای دیجیتال دانست.

همراه یک کد به کار می رود بهتر است که یک بیت، طبق تعریف یک رقم دودویی است. و هنگامی که به 

عنصر به صورت کد به    تصور کنیم. نمایش یک گروه از "1"یا "0"آن را یک کمیت دودویی برابر با 

طریق مجزا در کنار هم قرار داد. به عنوان مثال    بیت را می توان به   بیت نیاز دارد. زیرا   حداقل 

( مقدار مجزا را می توان با استفاده از یک کد دو بیتی نمایش و هر مقدار     گروهی مشتمل بر چهار )

 نسبت داد. 11و یا  10، 01، 00مجزا را به یکی از ترکیبات بیتی 

( جزء، نیازمند یک کد سه بیتی است که هر جزء آن فقط و فقط به یکی از     یک گروه با هشت )

 نسبت داده می شود.  111و یا  110، 101، 011، 100، 010، 001، 000ترکیبات 

بیتی را می توان با شمارش دودویی از صفر تا   مثالهای فوق نشان می دهد که ترکیبات یک کد 

به دست آورد. اعداد دودویی معموالً به شکل ترکیبات چهار رقمی نوشته می شوند و برای اینکه "1   "

زیرنویس ذکر می گردد. بنابراین عدد  به صورت  و یا عدد   با اعداد دهدهی اشتباه نشوند بعد از آنها حرف 

اشتباه  10نوشته می شود تا با عدد دهدهی  ( )10و یا   10 و یا  0010به شکل دودویی   دهدهی 

 نگردد.

 همانگونه که ذکر شد گاهی برای جلوگیری از بروز اشتباه، مبنای اعداد را در داخل پرانتزی جلوی عدد و به
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 صورت زیر نویس اضافه می کنند. 

(عدد دهدهی  )  (  )  10( )  10   

1در جدول   دهدهی به صورت دودویی نمایش داده شده اند. 9تا  0معادل اعداد  1 

 معادل دودویی ارقام دهدهی با چهار بیت نمایش داده شده اند    جدول 

 

 اعداد دودویی نیز به شکل اعداد دهدهی به توان می رسند.

(عدد دهدهی  )    10( )                                              10  10(  ) 

(عدد دهدهی  )   در مقایسه با                  ( )100        10  100(  ) 

(عدد دهدهی  )    1000( )                                            10  1000(  ) 

 در سیستمهای دیجیتال گاهی الزم است تا مبناهای عددی به یکدیگر تبدیل شوند. 



5 

 این تبدیل مبنا با مثال زیر روشن می گردد.

1 مثال  را به مبنای دو تبدیل کنید. (  )1 : عدد 1 

 : روند اجرای عملیات تبدیل به صورت زیر می باشد

تقسیم   بر  به دست آید. خارج قسمت مجددا 1و باقیماندۀ  0 تقسیم شده تا خارج قسمت   بر  1 ابتدا 

شده تا خارج قسمت و باقیماندۀ جدیدی حاصل گردد. این روال به همین ترتیب تا زمانی ادامه می یابد که 

خارج قسمت صحیح به دست آمده صفر شود. ضرایب عدد دودویی مطلوب به صورت زیر از باقیمانده ها به 

 دست می آیند.

 

 1(  )  : جواب  (101001)  (            ) 

 روال ریاضی فوق می تواند به صورت مناسب تری به شکل زیر نمایش داده شود.

  بر   شبیه مثال مذکور است بجز اینکه تقسیم می بایست به جای   تبدیل اعداد صحیح دهدهی به مبنای 

 صورت گیرد.



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 شمای برنامه رنگ آمیزی     شکل 

 نتیجه گیری     

گردید. به این منظور استفاده  ارائه کارخانه تولید قطعات فلزیین پایان نامه به منظور اتوماسیون خط تولید ا

ضروری به نظر می رسید. در فصل اول با مفاهیم منطقی  (   )برنامه پذیر  های منطقی از کنترل کننده

به  که مقدمه و پایه ی سیستم های کنترلی و کنترل کننده های صنعتی هستند آشنا شدیم. در فصل دوم 

 صل سوم مبانی دیجیتال و دستورات برنامه نویسی موردساختار کنترل کننده های صنعتی اشاره گردید. در ف

. و اما باالخره در فصل آخر با اتوماسیون کارخانه تولید بحث قرار گرفتمورد  7 استفاده در برنامه نویسی با 

    اتوماسیون که به زبان  های مختلف آن و همچنین قطعات به کار رفته در این قسمتقطعات فلزی و 

 آشنا شدیم.بود  نوشته شده 7 در 

مهمترین و پرکاربرد ترین وسیله اتوماسیون در صنایع مدرن امروزی است. در ماشین ها و     بدون تردید 

خطوط تولید جدید، کمتر موردی را می توان یافت که از کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی 

ست به استفاده نشده باشد. در حقیقت این وسیله ی بسیار قابل انعطاف که خود یک کنترل کننده کامل ا

عنوان قطعه ای برنامه پذیر در صنایع گوناگون، کاربرد وسیعی یافته است به گونه ای که با پیشرفت 
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تکنولوژی و حضور اتوماسیون در عرصه ی صنعت در طراحی کنترل کننده ها و مدارهای فرمان خطوط 

کثر مراکز صنعتی از کنترل تولید و فرآیند های صنعتی، استفاده از مدارهای فرمان قدیمی منسوخ گردیده و ا

 کننده های منطقی قابل برنامه ریزی استفاده می گردد.

دولتمردان در  در کشور ما درسالهای اخیر سرمایه گذاری عظیمی در توسعه صنعتی کشور انجام شده است و

ر این کشور را فراهم نمایند. د تالش هستند با توسعه صنایع داخلی در ابعاد مختلف زمینه جهش اقتصادی

های دیگر )در یک محیط رقابتی( با قیمت و  بین توجه به کیفیت تولیدات و امکان فروش آنها در کشور

کاهش زمان طراحی و تولید آنها و نیاز به انعطاف پذیری  کیفیت مطلوب و لزوم توسعه سریع محصوالت و

ای تولیدی از حالت سنتی به اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید سیستم ه باال در صنایع تولیدی ، از

 تغییر شکل دهند. لذا بکارگیری اتوماسیون صنعتی در صنایع می تواند بخشی از مشکالت صنعتی مدرن

تولیدی در  امروز و آینده صنایع تولیدی را در همه حوزه ها مرتفع نماید. این تکنولوژی عالوه بر صنایع

پزشکی و .. نیز بصورت  عت برق و مخابرات، صنعتصنایعی از قبیل صنعت ساختمان، صنایع خدماتی، صن

اتوماسیون با ابعاد مختلف زندگی بشر پیوند  گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و می توان ادعا کرد که

 .خورده است
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